”Kiitos”, sanoi oudon talon asukki. ”Minä olen myyrä.”
”Hauska tutustua. Ei kestä kiittää, me autamme aina mielellämme.
Mukavaa, että näet minut viimein.”
”En minä näe sinua.”
”Mutta mehän siirsimme muovipussin. Ja vaikka olen todella pieni,
olen varma, että näet minut”, Miksimiksi vakuutti myyrälle.
”Minulla on huono näkö, koska olen myyrä. Mutta minä haistan sinut
kyllä.”
”Miksi sinulla on huono näkö? Missä sinä asut? Mitä sinä syöt?”
”Hahhah. Sinä olet kyllä nimesi mukainen ihmettelijä. Minulla ei ole
nyt aikaa tuhlattavaksi.”
”Miksei ole?”
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”Miksi, miksi, miksi. Jos en syö jotakin 13 tunnin kuluessa, kuolen
nälkään. Katsos, me myyrät synnymme, elämme ja kuolemme maan alla.
Me emme oikein viihdy maan pinnalla. Sinulla oli onnea, että ehdit tavata
minut.”
”Miksi sinulla on niin isot tassut?” Pikkumuurahainen kiiruhti
kysymään niin monta kysymystä kuin suinkin kerkesi.
”Etutassuni ovat suuret ja leveät, ja niissä on pitkät
kynnet, koska kaivan maan alla.
Silmäni ovat pienet, koska maan
alla on pimeää, eikä minun tarvitse
nähdä mitään. Mutta haistan ja
kuulen kaiken.”
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”Mitä sinä syöt?”
”Rakastan matoja. Tuoreita matoja. En nuku talvisin, joten pyydystän
niin monta matoa kuin suinkin pystyn ja varastoin ne.”
”Miten sinä varastoit ne?” Miksimiksi yritti kuvitella, miten se onnistui.
”Öh... Haluatko todella tietää?”
”Minä haluan tietää kaiken.”
”Kuuntelehan sitten. Pyydystän madon, ja sitten minä puraisen sitä
niin, että se pysyy hengissä, mutta ei pysty liikkumaan. Silloin madot
eivät pääse enää pakoon, ja minulla on ruokaa koko talveksi.”
”Voi raukkoja”, sanoi Miksimiksi ja mietti hetken aikaa. ”Kuule myyrä,
onko sinulla vihollisia?” Mutta myyrä oli jo mennyt maan alle eikä vastannut Pikkumuurahaisen kysymykseen. Miksimiksi alkoi laulaa
kovalla äänellä, sillä se oli varma, että myyrä yhä kuuli sen:
Mitä teet, oi myyräsein,
kiusaat matoraukkaa.
Pakoon se sua matelee
ja pelkää että haukkaat.
Vaikka olet sokea,
olet liikkeissäsi nopea,
ja matojen perään laukkaat.
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Pikkumuurahainen Miksimiksi
tuli murheissaan takaisin kotiin.
”Mikä sinun on, pikkuinen?”
kuningataräiti kysyi.
”Tapasin myyrän enkä ymmärrä mitään.
En tiedä, pitäisikö minun sääliä myyrää,
joka kuolee, jos se ei saa ruokaa 13 tunnin
kuluessa. Vai pitäisikö minun sääliä matoa,
jota myyrä puree niin, että se ei pysty enää
liikkumaan? Enkä vieläkään tiedä, onko
myyrillä vihollisia.”
”On heilläkin vihollisia. Esimerkiksi
mäyrät ja ketut.”
”Mitä mäyrät ovat?”
”Mäyrät ovat eläimiä, joilla on raidallinen
kuono. Jonakin päivänä tapaat sellaisen
metsässä ja opit niistä kaiken. Mutta
nyt sinun pitää käydä nukkumaan”,
äitimuurahainen sanoi lempeästi.
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PIKKUMUURAHAINEN
TAPAA madon

”Äiti, onko jo aamu?”

”Ei Miksimiksi, on vielä yö. Nukuhan nyt.”
Mutta Pikkumuurahainen ei saanut nukuttua, koska muisteli
edelleen myyrää. Tyyny oli ihanan pehmeä ja lehdestä tehty peitto mukavan lämmin, mutta Miksimiksi ei siltikään saanut unta.
Se pyöri sängyssään pitkään mutta nukahti lopulta.
”Herää, Miksimiksi, aurinko on jo korkealla”, Pikkumuura
hainen kuuli lempeän äänen sanovan. ”Sinulla oli paljon
suunnitelmia tälle päivälle.”
Miksimiksi haukotteli ja käänsi kylkeä. Nyt sitä vasta nukuttikin. Sitten se kuuli äitinsä kutsuvan kaikkia lounaalle.
”Mitä ihmettä? Onko nyt jo lounasaika?”
Muut muurahaiset nauroivat kuorossa kuten aina.
”Älkää naurako minulle”, Miksimiksi sanoi vihaisesti ja polki
jalkaansa, jotta muut säikähtäisivät. Pikkumuurahaisen jalka oli
kuitenkin niin pieni, ettei kukaan huomannut mitään.
”Miksimiksi, syöhän lounaasi”, kuningataräiti patisti Pikku
muurahaista.
”En ehdi syödä. Nukuin jo puolet päivästä. Minun täytyy
mennä.”
Kuningatar antoi rakkaalle lapselleen siemenen evääksi, jotta tälle ei tulisi nälkä. Pikkumuurahainen kiitti
ja halasi äitiään. Sitten se lähti kipittämään
kohti niittyä metsän reunassa.
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Matkalla niitylle Miksimiksi muisti siemenen.
”Taidan pitää lounastauon”, Pikkumuurahainen totesi ja
istahti lehdelle syömään. Äkkiä tuuli voimistui. Alkoi sataa.
Miksimiksi pomppasi pois lehdeltä ja kiiruhti sen alle suojaan.
Mutta sade vain jatkui ja jatkui.
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Pikkumuurahainen nökötti lehden alla ja
toivoi, että olisi kotona lämpimässä. Äkkiä niityltä
kantautui huuto:
”Apua! Auttakaa!”
Pikkumuurahainen ponnahti seisomaan ja riensi
huutoa kohti. Isot sadepisarat eivät pelottaneet sitä
enää. Eräänlainen otus kiemurteli vesilammikossa. Se
näytti aivan perhosen toukalta mutta ei ollut yhtä värikäs.
”Älä vain toljota siinä, vaan auta minua ennen kuin hukun.”
Miksimiksi käytti apunaan ruohonkortta ja veti otuksen
pois vedestä.
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”Kiitos”, otus sanoi hiljaa.
”Autoin mielelläni. Anna kun esittäydyn: minä olen Pikkumuurahainen
Miksimiksi. Kuka sinä olet?”
”Minä olen mato.”
”Mitä?” Miksimiksi älähti. ”Voi ei! Sinun täytyy päästä pois täältä!”
”Miksi?” mato tiedusteli tyynesti.
”En halua pelotella, mutta näin vihollisesi myyrän täällä eilen”, Miksimiksi
paljasti ja pidätti henkeään.
”Missä?” mato kysyi varuillaan.
”Tuolla, multakasan luona koivun vieressä. Myyrä kertoi minulle, mitä se
madoille tekee. Älä mene maan alle.”
”Voi Miksimiksi, en pysty elämään maan pinnalla. Kun sade lakkaa,
palaan takaisin maan alle.”
”Miksi sitten tulit pois sieltä?”
”Sadevesi on täyttänyt kaikki maan alle kaivamani tunnelit, ja
olisin hukkunut, ellen olisi tullut ylös. Maan alla kukaan ei olisi
voinut auttaa minua. Mutta pidän silmäni auki myyrän varalta.”
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”Ennen kuin menet maan alle, voitko kertoa minulle kaiken itsestäsi?”
”En yleensä juttele tuntemattomien kanssa, mutta sinä pelastit henkeni,
joten sinulle voin kertoa itsestäni. Syön lahonneita kasveja ja kuokin maata
kaivamalla sinne tunneleita. Syön oman painoni verran ruokaa.”
”Vautsi”, Miksimiksi henkäisi ihmeissään.
”Me madot olemme todella ahkeria ja toimeliaita. Sinun on hyvä tietää se.
Kasvit kasvavat paremmin siellä, missä uurastamme, sillä silloin ne saavat
maasta enemmän vitamiineja. Katso vaikka kuinka onnellisina niityn kukat
kasvavat meidän ansiostamme.”
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”Moni luulee, että minulla on viisi sydäntä, mutta todellisuudessa
minulla ei ole sydäntä lainkaan. Sen sijaan minulla on viisi lihasta, jotka
pumppaavat vertani. Ja lisäksi häntäni kasvaa takaisin, vaikka lintu purisi
siitä osan pois. Katso!” mato kerskui.
”Olet siis niin kuin sisilisko, myös sen häntä kasvaa takaisin.”
”Voipi olla”, mato sanoi mietteliäänä. ”Sade on lakannut, joten minun
on aika mennä.”
”Saanko vielä kysyä, kummassa päässä sinulla on pää ja kummassa
häntä? Sinulla ei ole silmiä eikä korvia, enkä tiedä, missä pääsi on.”
”Yksinkertaista! Pääni on siellä, mistä puheeni kuuluu. En osaa puhua
takamuksellani”, mato naureskeli ja kaivautui maan alle.
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Kun Miksimiksi palasi kotiin seikkailuiltaan, se kertoi
kuningataräidilleen madosta, kuinka paljon se syö ja ettei sillä ole
sydäntä. Ja että madot muistuttavat sisiliskoja.
”Äiti, minulla on kamala nälkä, koska en ehtinyt syödä siementä,
jonka annoit minulle evääksi. Anteeksi.”
”Mutta sinä olet tehnyt tänään hyvän työn. Pelastit madon ja
varoitit sitä myyrästä.” Kuningatar silitti Pikkumuurahaisen päätä
ja valmisti tälle herkullisia siemeniä.
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